
 
 

  

 

Imatran Seudun Yritystilat -konserni 
 
 

1. Toimiala 

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhtiö on tähän mennessä hankkinut omistukseensa seuraavien yhtiöiden 
osakekannat tai osan niistä: 

 Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalo 100 % 
 Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkki 100 % 
 Kiinteistö Oy Imatran Koskikeskus 100 % 
 Kiinteistö Oy Imatran Leipäkiventie 5 90 % 
 Kiinteistö Oy Imatran Allas 100 % 

Lisäksi yhtiön suorassa omistuksessa on 24 kiinteistöä, joista suurin on Mansikkalan Yritystalon kiinteistö 
Mansikkalan kaupunginosassa. 

Imatran Seudun Yritystilat Oy voi myös jatkossa hankkia/rakennuttaa omistukseensa yrityskäytössä olevia 
yritystilakiinteistöjä siinä määrin kuin kiinteistöjen hankkiminen on yhtiön liiketoiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaista. 

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarviointi 

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut. 

 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Yritystilojen tarjonta 
vastaa kysyntää. 
Reagoimme 
tarvittaessa 
elinkeinopoliittisesti 
tärkeisiin hankkeisiin. 

Markkinaehtoinen 
tarjonta toimii 
yhtäältä uuden 
kysynnän ilmetessä 
ja toisaalta olevien 
yritysasiakkaiden 
tarpeiden 
tyydyttämisessä. 
Markkinointia 
parannetaan ja 
tehostetaan. 

Uudet vuokrasopimukset. 

Yritystilojen käyttöaste 
>88 %. 

Käyttöaste 84,9% Ei toteudu 

 

Käynnistetään Mioni 
Industrial Parkin uusi 
aluekehityshanke. 

Yksi rakennushanke 
käynnistyy vuoden aikana. 
Aluesuunnittelu hanke 
käynnissä. 

Yksi kohde valmistuu 
2/2021, kaksi 
rakennusta on 
suunnittelussa. 
Aluesuunnitteluhanke 
yhteistyössä LUTin 
kanssa on käynnissä. 

Toteutuu 

 

Einonkadun hankkeen 
ja Napinkulman 
kehittämiskonseptit 
lisäävät keskustan 
vetovoimaa. 

Einonkadun liiketilat 
parantavat 
keskustan 
kaupallista- ja 
palvelutarjontaa. 
Napinkulman 
kehityskonsepti on 
luonnossuunnittelun 
osalta käynnistynyt. 

Einonkadun sopimukset ja 
käyttöaste. 

Napinkulman 
suunnittelutilanne. 

Einonkadun liiketilojen 
käyttöaste 47,5%. 
Vuokraaminen 
haastavaa 
markkinatilanteesta 
johtuen.  

Napinkulma kaava 
palautunut 
lähtöruutuun, kaava 
valmistelu uudelleen 
käynnistetty. 

Ei toteudu 

 



 
 

  

 

Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen. 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Eksote pystyy 
tuottamaan 
palvelujaan 
imatralaisille terveissä 
tiloissa. 

Toimitilojen 
vuokrasopimukset 
osapuolten kesken 
on tehty. Reagoidaan 
asiakastarpeen 
mukaan vuoden 
aikana. 

Sopimukset. Sopimukset on tehty. Toteutuu 

 

Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Taloudessa ja johtamisessa 
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti. 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Kiinteistöomaisuudesta 
tulee tilaisuuden tullen 
luopua. 

Kiinteistöjen 
kehittämisohjelma 
toteutuu ja 
kiinteistömarkkinoita 
seurataan aktiivisesti 
myyntitilaisuuksien 
hyödyntämiseksi. 

Purkuohjelman 
toteutuminen ja 
markkinatilanneraportointi. 

Havurinne 1 on purettu. 
Nauhakuusenkatu 8, 
Piikatu 14 ja entinen 
Elintarviketarkastamo 
on myyty.  

Keskustan kiinteistöjen 
myynti sijoittajille ei 
markkinatilanteesta 
johtuen ole 
ajankohtaista. 

Toteutuu 
osittain 

 

 

3. Toimitusjohtajan katsaus 

Imatran Seudun Yritystilat Oy -alakonsernissa tehtiin tilivuonna yhteensä 2 789 978 € (5 554 739 € 2019) investoinnit. 
Suurin investointi oli Mioni 1 -halli, joka valmistuu helmikuussa 2021, Teknosafe Oy vuokralaisena. Yritystilat teetti 
vuokralaisille muutostöitä eri tiloihin mm Golfklubille, Koskenkuohuun sekä Tiilitehtaankadulle että Mansikkalan 
yritystaloihin. Lisäksi teetettiin PTS-suunnitelman mukaisia investointeja. 

Yhtiö myi KOy Imatran Kanavakatu 9:n ja KOy Ukonniemen Suurhallin osakkeet Imatran Toimitilat Oy:lle ja 
Nauhakuusenkatu 8 ja Elintarviketarkastamon rakennukset kaupunkikonsernin ulkopuolisille tahoille. Lisäksi yhtiö 
osti Linnalan koulun, Kosken kuohun ja Matkustajapaviljongin rakennukset Imatran Toimitilat Oy:tä. 

Yhtiöön fuusioituivat 31.10.2020 seuraavat alakonserniyhtiöt kustannuspaikoiksi: 

 Kiinteistö Oy Imatran Alakatu 18 
 Kiinteistö Oy Imatran Nauhakuusenkatu 8  
 Kiinteistö Oy Imatran Muovikuja 3 
 Kiinteistö Oy Imatran Karhumäenkatu 71 
 Kiinteistö Oy Mansikkalan Yritystalo 
 Kiinteistö Oy Imatran Piikatu 14 
 Kiinteistö Oy Imatran Tiilitehtaankatu 28 

Yritystilat –konsernin käyttöaste laski ollen 84,9 % (87,8 %/2019).  Yritystila-konsernin tulos oli raskaasti negatiivinen 
−3 585 799,50 € (−453 367,99 €/2019). Yhtiön kannattavuushaasteet alkoivat, kun yhtiöön siirrettiin vuonna 2012 
mm. palveluverkon ulkopuolelle jääneitä, osittain huonokuntoisia kiinteistöjä, joille ei ole löydetty liiketoiminnallisesti 
kannattavaa jatkokäyttöä. Kannattamatonta kiinteistökantaa on vähennetty sekä myymällä että purkamalla. Tässä 
yhteydessä kiinteistöihin kohdistuvat pitkäaikaiset lainat sekä purkukustannukset ovat jääneet rasittamaan yhtiön 



 
 

  

 
rahoitustulosta. Vuoden 2020 tappiot johtuivatkin pääosin tasearvojen alaskirjauksista mm. käytöstä poistuneiden 
kiinteistöjen myynneistä, purkamisesta ja rakennusten todellisista arvostuksista sekä konsernin yhtiöjärjestelyjen 
vaikutuksista johtuen. 

Keväällä 2020 alkanut maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia vaikutti yhtiön talouteen negatiivisesti, sillä useat 
vuokralaiset ilmoittivat taloudellisista vaikeuksista. Tämä aiheutti vuokrasaatavien kasvua ja suoria 
vuokratulomenetyksiä. Erityisesti ravintolatoiminta ja erikoiskauppa kärsivät eniten. Myös vuokrasopimusten 
irtisanomisia aiheutui pandemian johdosta. Haasteet jatkuvat alkuvuoden 2021 aikana. 

Imatran kaupunkikonserniin kuuluva Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n toiminta on jakautunut 1.1.2021 kahteen 
yhtiöön.  Näistä kahdesta Mitran Imatran Rakennuttaja Oy:n avoimille markkinoille suuntautuvat liiketoiminnot siirtyi 
Imatran Seudun Yritystilat Oy:öön, joka muutti nimensä 1.1.2021 alkaen Mitra Management Oy:ksi. Yhtiö ei ole 
jatkossakaan hankintalain tarkoittamassa sidosyksikkösuhteessa kaupunkiin. In-house toiminta siirtyi uuteen 
perustettuun yhtiöön, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:öön. 

Yhtiön avaintehtävänä on edelleen jo omistuksessa olevien tilojen markkinointi ja manageeraus. Imatrankosken 
toimistotalojen ja Koskentorin sekä uuden Einonkadun liiketilojen myymistä on pidettävä esillä sikäli, kun sopivia 
ostajaehdokkaita ilmaantuu. Liike- ja toimistotilojen hyvä käyttöaste edistäisi myyntityötä. Yhtiön tulee jatkossakin 
purkaa tai kaupata kannattamattomia kiinteistöjä. Edellä mainitut toimenpiteet alkavat näkyä tuloksen paranemisena 
tulevaisuudessa. Yhtiö on sitoutunut myös Imatrankosken kehittämiseen Napinkulman hankkeen johdosta 
yhteistyössä Rakennusliike Evälahti Oy:n kanssa. Yhtiö on myös sitoutunut hakemaan uusia asiakkaita Mioni 
Industrial Park kaava-alueelle. 

Yhtiön pitkän tähtäimen kannattavuuden riskitekijät on tunnistettu ja ne ovat oikealla strategisella ohjauksella ja 
riittävän ennakoivilla toimenpiteillä hallittavissa. Merkittävimpiä riskejä ovat korkojen nousu pysyvästi korkealle 
tasolle ja tyhjänä olojen kasvu. Jälkimmäisen taustalla on yleensä muutokset ympäristötekijöissä, kuten voimakas 
poismuutto paikkakunnalta, suurtyöttömyys, pandemia tai kuluttajien ostokäyttäytymisen voimakas muuttuminen. 
Tämä voi aiheuttaa liikekiinteistöjen kysynnän hiipumista entisestään. Korkoriskiä varten yhtiö tulee jatkamaan 
korkosuojausten tekemisiä myös tulevaisuudessa. 

Työ Napinkulman hankkeen eteenpäinviemiseksi on alkanut ja se onkin yhtiön tärkeimpiä projekteja 
lähitulevaisuudessa. Hankesuunnitelman jälkeen nähtäväksi jää kuinka iso rooli yhtiöllä on asuntotuotannon osalta. 
Uusien osaomistushankkeiden käynnistämistä nykyisessä markkinatilanteessa tulee harkita tarkkaan. Tällä hetkellä 
projekti on edelleen kaavoitusvaiheessa. 

4. Yhtiön talous 

Imatran Seudun Yritystilat -konsernin liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2020 ollen 6 585 348 € ( 6  519 467€, 2019). 
Tulos laski, ollen −3 585 799,50 € (−453 368 €/2019). Käyttökate laski, ollen 10,5% (39,0 %, 2019). Rahoitustulos laski, 
ollen nyt 3,3% (31,9 %, 2019). Yhtiön omavaraisuusaste laski, ollen 17,8 % (21,7 % 2019). 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

5. Hallitus 

Tommi Matikainen puheenjohtaja 

Veikko Hämäläinen varapuheenjohtaja 

Erkki Saarimäki jäsen 

Sari Pöyhönen jäsen 

Jouko Partanen jäsen 

Heli Mattila jäsen 

Tuija Kuikka jäsen 

6. Henkilöstö 

Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. 

  



 
 

  

 

Riskiarviointi 
 

 

Valtuustokauden tavoite Riskiarviointi Toteuma 31.12. 

Yritystilojen tarjonta vastaa kysyntää. 
Reagoimme tarvittaessa 
elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin. 

Oikeanlaista tilaa oikealla 
sijainnilla ei pystytä tarjoamaan. 
Markkinahinnat laskevat ja 
tuottovaatimukset alhaiset. 

Nosturillisesta hallitilasta on pulaa. 
Keskustan liiketiloille ei ole 
kysyntää, markkinatilanne on 
heikko. 

Einonkadun hankkeen ja Napinkulman 
kehittämiskonseptit lisäävät keskustan 
vetovoimaa. 

Einonkadun tilojen tyhjänä olo 
markkinatilanteesta johtuen. 
Napinkulman hankkeen 
viivästyminen ja pitkittyminen. 

Riskit ovat realisoituneet. 

Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan 
imatralaisille terveissä tiloissa. 

Sisäilma ongelmista johtuen 
emme pysty tarjoamaan kysynnän 
mukaisia kiinteistöjä. 

Eksoten tilat ovat hyvässä 
kunnossa, riski on pieni. 

Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden 
tullen luopua. 

Pääomamarkkinat eivät koe 
Imatran aluetta hyvänä 
sijoituskohteena. 

Pääomamarkkinat eivät koe 
liikekiinteistöjä Imatralla 
mielekkäänä kohteena sijoittaa, 
johtuen markkinatilanteesta. Riski 
on realisoitunut. 

 
 


